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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Phương án cơ cấu lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu  
chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 
đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 
doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 
của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng 
vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về 
công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về 
thực hiện quyền, trách nhiệm của  đại diện chủ sở hữu nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà 
nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập 
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020"; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 47/TTr-
SKHĐT ngày 22/5/2019 và Công văn số 835/SKHĐT-DNKTTT ngày 19/6/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Phương án cơ cấu lại Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu 
chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như Phương án 
chi tiết kèm theo Quyết định này. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 2;  
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; (b/c) 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
  Các Phòng CM; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 

 


		2019-06-24T14:26:32+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-06-24T14:26:51+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




